Resultaten voor de Vlaamse Gemeenschap – Contacten met de arts-specialist - Samenvatting.

6. 6.

M e di s c he C ons um pt i e

6.6.2.

Contacten met de arts-specialist

6.6.2.1.

Samenvatting

Gezondheidsenquête, België, 1997

• In het Vlaams Gewest heeft 45% van de bevolking het afgelopen jaar tenminste één contact gehad met
een arts-specialist. Het gemiddeld aantal contacten per jaar per persoon in de bevolking bedraagt 2,3.
In 70% van de contacten gaat het om een herhalingsbezoek. In 38% van de nieuwe contacten gaat het
om een verwijzing door de huisarts. 58% van de ambulante contacten met de arts-specialist vinden
plaats in het ziekenhuis.
• In het Brussels Gewest heeft 55% van de bevolking het afgelopen jaar tenminste één contact gehad
met een arts-specialist. Het gemiddeld aantal contacten per jaar per persoon in de bevolking bedraagt
3,6. In 73% van de contacten gaat het om een herhalingsbezoek. In 30% van de nieuwe contacten
gaat het om een verwijzing door de huisarts. 55% van de ambulante contacten met de arts-specialist
vinden plaats in het ziekenhuis.
• Bij mannen in het Vlaams Gewest zijn de frequentst geraadpleegde arts-specialisten de orthopedist
(25%), de dermatoloog (14%) en de oogarts (8%). Bij vrouwen gaat het om de vrouwenarts (33%), de
orthopedist (11%) en de dermatoloog (9%).
• Bij mannen in het Brussels Gewest zijn de frequentst geraadpleegde arts-specialisten de oogarts (12%),
de cardioloog (11%) en de dermatoloog (8%). Bij vrouwen gaat het om de vrouwenarts (32%), de
cardioloog (8%) en de dermatoloog (7%).
• Vrouwen rapporteren vaker een contact met de arts-specialist tijdens het afgelopen jaar dan mannen
(55% tegenover 35% in het Vlaams Gewest, 64% tegenover 46% in het Brussels Gewest). In het
Vlaams Gewest ligt ook het gemiddeld aantal contacten per jaar hoger (3,0 tegenover 1,5). In beide
gewesten contacteren vrouwen een specialist vaker voor een diagnostisch of preventief onderzoek dan
mannen. Dit is wellicht voor een deel te wijten aan het preventief kankeronderzoek bij vrouwen als
reden voor contacten met de vrouwenarts.
• In het Vlaams Gewest hebben mensen met een diploma hoger onderwijs meer kans om een artsspecialist te contacteren dan mensen met enkel een opleiding hoger secundair of lager. Het gemiddeld
aantal contacten per jaar is echter niet verschillend. Hieruit kan afgeleid worden dat de drempel naar de
specialist bij hoogstgeschoolden iets lager ligt dan bij de andere opleidingsklassen. Significante
verschillen tussen de lagere opleidingsklassen onderling en tussen de verschillende inkomensklassen
worden niet waargenomen. In het Brussels Gewest zien we geen verschillen in functie van opleiding.
Het gemiddeld aantal contacten met de arts-specialist per jaar wordt niet beïnvloed door opleiding of
inkomen, noch in het Vlaams, noch in het Brussels Gewest. Er zijn aanwijzingen dat de redenen voor
contact met de arts-specialist en het soort arts-specialist dat gecontacteerd wordt variëren in functie
van de socio-economische klasse.
• In het Vlaams Gewest hangen een hogere opleiding en een hoger inkomen samen met een hogere kans
om de specialist te contacteren zonder verwijzing door de huisarts. Dit is in het Brussels Gewest niet
het geval.
• Er is geen verband tussen rookgewoonten en ambulante contacten met de arts-specialist het in
afgelopen jaar. Ook het gemiddeld aantal contacten met arts-specialist per jaar verschilt niet tussen
rokers en niet-rokers.
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